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บทคััดย่่อ
การวิิจััยแบบภาคตััดขวางครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
7P’s หรืือ 7 ด้้าน ต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี
จำำ�นวน 294 คน จากจำำ�นวนประชากร 1,240 คน คำำ�นวณขนาดตััวอย่่างด้้วยสููตรคำำ�นวณแบบทราบประชากร และทำำ�
การสุ่่�มตััวอย่่างแบบมีีระบบ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้คืือแบบสอบถามมีีค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ 0.94 สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก ผลการวิิจััย พบว่่ากลุ่่�ม
ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง มีีอายุุเฉลี่่�ย 68.67 ปีี มีีระดัับการศึึกษาประถมศึึกษา มีีสถานภาพสมรส มีีอาชีีพเกษตรกร
โดยปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ 7P’s ในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้สูู� งอายุุ ได้้แก่่ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านราคา
ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้านกระบวนการ
ให้้บริิการ ซึ่่�งโดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก และปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ ระดัับการศึึกษา ปััจจััยส่่วนผสมการตลาด ด้้านราคา ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านกระบวนการให้้บริิการ
คำำ�สำำ�คััญ : ส่่วนประสมการตลาดบริิการ 7 ด้้าน การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
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Abstract
This cross-sectional research aimed to determine the influence of the elements of marketing mix
7P’s on dental service attendance under the elderly health promotion project in Uthai Thani’s Nong Chang
district. The study involved a sample of 294 elderly persons, selected using systematic random sampling
from 1,240 older people who took part in The Nong Chang’s elderly health promotion project, based on the
finite population formula for sample size calculation. Data were collected using a questionnaire with reliability
value of 0.94. Statistics for data analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, and logistic
regression. The results demonstrated that the majority of the samples were female with an average
age of 68.67 years. educated elementary level, mauled status and career as farmer. The elements of
marketing mix 7P’s or 7 aspects on dental service attendance under the elderly, namely, products, prices,
place, promotion, people, physical characteristics and service process which overall were high levels.
The factors affecting the elderly dental care in the elderly health promotion project were educational
level and marketing mix factors, namely, price, physical characteristics, and service process.
Keywords : Elements of marketing mix 7P’s, Dental service attendance, Elderly health promotion project
บทนำำ�

การสููงวััยของประชากร เป็็นผลเนื่่�องจากอััตรา
เกิิดที่่�ลดลง และประชากรมีีอายุุยืืนยาวขึ้้�น ทำำ�ให้้ประชากร
ผู้้� สูู งอายุุ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งรวดเร็็ ว กลายเป็็ น สัั ง คมของ
ผู้้�สููงอายุุ1 และกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์
(aged society) ซึ่่�งจากประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้
คาดการณ์์ได้้ว่่าปีี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�
สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์2 สำำ�หรัับการเตรีียมความ
พร้้อมเพื่่อ� การเป็็นผู้้สูู� งอายุุที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ สามารถดำำ�รงชีีวิติ
อย่่างมีีศักั ดิ์์�ศรีี และพึ่่�งพาตนเองได้้ กรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุข ได้้ให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบ
บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ และ
สัังคม ตามแนวคิิด “ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึมึ เศร้้า กิินข้้าวอร่่อย”
หรืือ “4 smart” ได้้แก่่ 1) smart walk คืือ การออกกำำ�ลังั กาย
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ 2) smart brain & emotional คืือ
การดููแลฝึึ ก ทัั ก ษะทางสมอง ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพจิิ ต และ
อารมณ์์ 3) smart sleep คืือ การนอนหลัับเพีียงพอ และ
4) smart eat คืือ การกิินอาหารตามหลัักโภชนาการ3
สุุขภาพช่่องปากถืือเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญสำำ�หรัับ
สุุขภาพ จากการศึึกษาพบว่่าสุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงอายุุ
มีีผลต่่อการ “ไม่่ลืืม” และ “กิินข้้าวอร่่อย”4 จากการสำำ�รวจ
สภาวะทัั น ตสุุ ข ภาพ ปีี 2560 พบผู้้� สูู งอายุุ 60-74 ปีี
มีีฟัันแท้้ที่่�สามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย 20 ซี่่� หรืือ 4 คู่่�สบ
ร้้อยละ 56.1 แต่่เมื่่�ออายุุ 80-85 ปีี พบฟัันแท้้ 20 ซี่่� เหลืือ
เพีียงร้้อยละ 22.45 แสดงให้้เห็็นถึึงอััตราความชุุกของ
ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ปัี ญ
ั หารุุนแรงเกี่่ย� วกัับโรคในช่่องปากที่่เ� สี่่ย� งต่่อ

การสููญเสีี ย ฟัั น จำำ� นวนมาก โดยสุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
มีีความสััมพัันธ์์กัับโรคฟัันผุุ ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีฟัันแท้้เหลืืออยู่่�
ในช่่องปากน้้อย จะได้้รัับผลกระทบจากสุุขภาพช่่องปาก
ต่่อคุุณภาพชีีวิิต6 ซึ่่�งการแก้้ปััญหาผู้้�สููงอายุุต้้องสามารถ
เข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมที่่�จำำ�เป็็นได้้
ม� ห ลายการศึึ ก ษาที่่� ผ่่ า นมาค้้นพบปัั จ จัั ย
ส่่ ว นประสมการตลาด 7P’s ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจ
เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุ ซ��งได้้แก่่ ปััจจััย
ส่่ วนประสมการตลาดด้้านผลิิตภััณฑ์์ (บริิการ) ราคา
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย การส่่งเสริิมการตลาด บุุคคล
ลัั ก ษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้้บริิ ก าร 7 -9
โดยการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรม เป็็นเป้้าหมายหลัักใน
การจััดบริิการสุุขภาพภายใต้้หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
ของประเทศไทย 10 ที่่� ผ่่ า นมาผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ เ ข้้ารัั บ
บริิการรัักษาเพื่่�อการถอนฟััน และมีีการเข้้ารัับบริิการ
ทัั นตกรรมในระดัั บต่ำำ�� จึึ ง เป็็ น สาเหตุุ ทำำ� ให้้สููญเสีี ยฟัั น
โดยการถอนฟัั น 1 1 สอดคล้้องกัั บ ข้้อมููลของสำำ�นัั ก งาน
สาธารณสุุขจัังหวััดอุุทััยธานีีที่่�พบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหา
สุุ ข ภาพช่่ อ งปากเข้้ารัั บ บริิ ก ารจำำ� นวนน้้อย 1 2 ดัั ง นั้้� น
สถานบริิ ก ารภาครัั ฐ ต้้องมีี ก ารส� ง เสริิ ม สุุ ข ภาพและ
ป้้องกัันโรคในช่่องปากในระดัับชุุมชน เพื่่�อให้้ประชาชน
รัับรู้้�ถึึงความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม รวมทั้้�ง
จััดทำำ�โครงการที่่�ขยายบริิการทัันตกรรมไปสู่่�ประชาชน
กลุ่่�มเปราะบางและกลุ่่�มที่่�มีฐี านะทางเศรษฐกิิจต่ำำ�� รวมถึึง
การเพิ่่�มศัักยภาพของสถานบริิการภาครััฐ เช่่น ขยายเวลา
ให้้บริิการ และทำำ�งานเชิิงรุุกนอกสถานพยาบาลมีีแผนการ
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ออกหน่่ ว ยให้้บริิ ก ารประชาชนในเขตทุุ รกัั น ดาร และ
ให้้คลิินิิกเอกชนเข้้าร่่วมให้้บริิการทัันตกรรม เพื่่�อให้้เกิิด
การทำำ�งานในลัักษณะรััฐร่่วมเอกชน (public-private
partnership)13
จากนโยบายและสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า วทาง
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำำ�เภอหนองฉางได้้จััดโ ครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมในชมรม
ผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาได้้พยายามแนะนำำ�
ให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการตรวจคััดกรองทางทัันตสุุขภาพ
และมีี ปัั ญ หาเกี่่� ย วกัั บ สุุ ข ภาพช่่ อ งปากเข้้ารัั บ บริิ ก าร
ทัันตกรรม แต่่ผลตอบรัับในการเข้้ารัับการรัักษาทางทัันตกรรม
ยัังมีีจำำ�นวนน้้อย ทั้้�งที่่�ทัันตบุุคลากรได้้แจ้้งผลการตรวจ
สุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงอายุุเป็็นรายบุุคคลพร้้อมนััดหมาย
วัันและเวลาในการเข้้ารัับบริิการไว้้แล้้วนั้้�น ทำำ�ให้้ปััญหา
สุุ ข ภาพช่่ อ งปากในผู้้� สูู งอายุุ ยัั ง คงมีี อ ยู่่� 1 4 เห็็ น ได้้ชัั ด ว่่ า
ผู้้�สููงอายุุอำำ�เภอหนองฉางยัังมีีปััญหาในการเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมภาครััฐ
แนวคิิ ด ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดที่่�
ประกอบด้้วย 7 องค์์ประกอบ (7P’s) คืือ 1) ด้้านผลิิตภััณฑ์์
2) ด้้านราคา 3) ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย 4) ด้้าน
การส่่งเสริิมการตลาด 5) ด้้านบุุคคล 6) ด้้านลัักษณะ
ทางกายภาพ 7) ด้้านกระบวนการให้้บริิการ15 เป็็นแนวคิิด
หนึ่่ง� ที่่ภ� าครััฐเริ่่ม� นำำ�มาปรัับใช้้ในการให้้บริิการ องค์์ประกอบ
ตามปััจจััยส่่วนประสมการตลาดเหล่่านี้้�จะต้้องจััดการหรืือ
ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้เ� ข้้ารัับบริิการได้้สููงสุุดและบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ขององค์์กร16
ซึ่�่ ง เป็็ น การนำำ� กลยุุ ท ธ์์ ท างการตลาดบริิ ก ารแนวใหม่่
เพื่่� อ สร้้างความแตกต่่ า งและทำำ� ให้้การบริิ ก ารมีี
ความโดดเด่่ น สามารถควบคุุ ม คุุ ณ ภาพการบริิ ก าร
ทุุกครั้้�งที่่�ได้้รัับบริิการ17 รวมทั้้�งเป็็นแนวคิิดที่่�เหมาะสมแก่่
การเพิ่่�มศัักยภาพของสถานบริิการภาครััฐ ที่่�ต้้องขยาย
การบริิการทัันตกรรมให้้เข้้าถึึงประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย
มากยิ่่�งขึ้้�น ที่่�ผ่่านมามีีงานวิิจััยที่่�ได้้ใช้้แนวคิิดดัังกล่่าว
ในการศึึกษาความคิิดเห็็นของผู้้�มารัับบริิการทัันตกรรม18
แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีีรายงานวิิจััยค่่อนข้้างน้้อยที่่�จะมา
สนัับสนุุนการเพิ่่�มศัักยภาพของสถานบริิการทัันตกรรม
ของรััฐ
ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถเข้้าถึึงบริิการ
ได้้เพิ่่� ม มากขึ้้� น งานวิิ จัั ย นี้้� จึึ ง นำำ� แนวคิิ ด ทฤษฎีี ปัั จ จัั ย
ส่่วนประสมการตลาด 7P’s มาเป็็นกรอบในการศึึกษา
หาปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของ
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ผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ อำำ� เภอ
หนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบในด้้าน
การส่่งเสริิม สนัับสนุุน และพััฒนาศัักยภาพการให้้บริิการ
ทัั น ตกรรม รวมทั้้� ง สามารถนำำ�ผ ลการศึึ ก ษาไปใช้้ใน
การวางแผนตลาดบริิการ และประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อขยาย
ฐานผู้้�เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมรายใหม่่ต่่อไป โดยงานวิิจััย
นี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของปััจจััยส่่วนประสม
การตลาดต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุ
ในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีีโดยทำำ�การศึึกษาในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วม
โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
ว�ธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิ จัั ย เชิิ ง วิิ เ คราะห์์ แ บบภาคตัั ด ขวาง
( cross-sectional analytical study) ดำำ�เนิินการวิิจััย
โดยการใช้้แบบสอบถามแบบมีีโครงสร้้าง (structured
interview) เป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููล
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้าร่่ ว มโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้สูู� งอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทัยั ธานีี
จำำ�นวน 1,240 คน และ กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้า
ร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี จำำ�นวน 294 คน คำำ�นวณโดยใช้้สููตร
Sample size for frequency in a population 1 9
ในโปรแกรม open source epidemiologic statistics
for public health20 ดัังนี้้�
sample size n = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]

ทำำ�การสุ่่�มตัั ว อย่่ า งแบบมีี ร ะบบ ตามบัั ญ ชีี
รายชื่่�อผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ โดยการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างจาก
ประชากรผู้้�สููงอายุุแบบสุ่่�มเป็็นช่่วงๆ โดยมีีบััญชีีรายชื่่�อ
ของประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�ง 10 ตำำ�บล
ทำำ�การสุ่่�มหาตััวสุ่่�มเริ่่�มต้้น แล้้วสุ่่�มทุุก ๆ 4 คน ได้้มา 1 คน
ตามช่่วงของบััญชีีรายชื่่อ� ของประชากร ซึ่่ง� การกำำ�หนดช่่วง
ของกลุ่่�มใช้้วิิธีีคำำ�นวณค่่าสััดส่่วนของขนาดประชากรกัับ
ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างมาเป็็นช่่วงของการคำำ�นวณ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลในการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้�
ใช้้เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเป็็นแบบสอบถาม
ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้าร่่ ว มโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ
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โดยพัั ฒ นามาจากงานวิิ จัั ย ของ สมปอง ประดัั บ มุุ ข 21
โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 ปััจจััยส่่วนบุุคคล
ลัั ก ษณะข้้อคำำ�ถ ามเป็็ น แบบเลืือกตอบ
ถามเกี่่�ยวกัับลัักษณะข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ปกครอง ได้้แก่่
เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา สถานภาพสมรส อาชีีพ รายได้้
ของครอบครััวต่่อเดืือน
ส่่ ว นที่่� 2 ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดใน
การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุ แบ่่งเป็็น 7 ด้้าน
คืือ ด้้านที่่� 1 ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ด้้านที่่� 2 ราคา ด้้านที่่� 3
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านที่่� 4 การส่่งเสริิมการตลาด
ด้้านที่่� 5 บุุคลากร ด้้านที่่� 6 ลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านที่่� 7 กระบวนการให้้บริิการ
ลัักษณะข้้อคำำ�ถามแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า
(rating scale) 5 ระดัั บ ตามแบบวัั ด ของลิิ เ คิิ ร์์ ท
(Likert -type scale) โดยมีี ข้้ อคำำ�ถ ามทางบวกและ
ข้้อคำำ�ถามทางลบ
การแปลผลปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้สูู� งอายุุ โดยใช้้เกณฑ์์
ของเบสท์์22 แบ่่งเป็็น 3 ระดัับ คืือ เห็็นด้้วยมาก เห็็นด้้วย
ปานกลาง เห็็นด้้วยน้้อย
ส่่ ว นที่่� 3 การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมใน
โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
ลัั ก ษณะข้้อคำำ�ถ ามเป็็ น แบบเลืือกตอบ
ถามเกี่่� ย วกัั บ การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมในโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ คืือการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ในรอบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
1.	ศึึ ก ษ า แ น วคิิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎีี เ กี่่� ย วกัั บ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนประสมการตลาดและ
การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการ
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ งานวิิ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้องเพื่่� อ เป็็ น
กรอบแนวคิิดและนำำ�มาสร้้างแบบสอบถาม
2. สร้้างแบบสอบถามที่่� จ ะนำำ� ไปใช้้ในการ
เก็็ บ รวบรวมข้้อมููลโดยให้้สอดคล้้องกัั บ วัั ต ถุุ ปร ะสงค์์
กรอบแนวคิิดและปรัับปรุุงจากแบบสอบถามจากงานวิิจัยั
ของสมปอง ประดัับมุุข21
3.	นำำ� แบบสอบถามตามที่่� จัั ด ทำำ�ขึ้้� น เสนอ
ให้้อาจารย์์ ที่่� ปรึึ ก ษาและผู้้� เ ชี่่� ย วชาญจำำ� นวน 3 คน
ช่่ ว ยตรวจสอบและเพื่่� อ พิิ จ ารณาความเหมาะสม
ความถููกต้้องของภาษา และปรัั บ ปรุุ ง แบบสอบถาม
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ตามคำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
4. การหาความตรงด้้านเนื้้�อหาของเครื่่�องมืือ
(content validity) โดยนำำ� แบบสอบถามที่่� ส ร้้างขึ้้� น
ให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา 1 คน และผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3 คน ทำำ�การ
ตรวจสอบ เพื่่�อหาค่่าความตรงของแบบสอบถาม (Index
of consistency – IOC) และคัั ดเลืือกข้้อคำำ�ถามที่่� มีี
ค่่าน้้อยกว่่า 0.50 เพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุงแบบสอบถาม
5.	นำำ�แบบสอบถามที่่�ผ่่านการแก้้ไขแล้้วไป
หาความเที่่�ยงตรง (reliability) โดยการทดสอบเครื่่�องมืือ
ในผู้้�สููงอายุุ จำำ�นวน 30 ชุุด ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีบริิบทใกล้้เคีียงกัับ
กลุ่่�มประชากรที่่�ทำำ�การศึึกษา ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟา
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยรวม
เท่่ากัับ 0.939 และรายด้้านทั้้�ง 7 ด้้าน คืือ ด้้านผลิิตภััณฑ์์
ด้้านราคา ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิม
การตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านกระบวนการให้้บริิการเท่่ากัับ 0.856, 0.890, 0.872,
0.833, 0.878, 0.821 และ 0.816 ตามลำำ�ดัับ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ดำำ� เนิิ น การเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลตาม
ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�หนัังสืือขอจริิยธรรมวิิจัยั ในมนุุษย์์
จากมหาวิิ ท ยาลัั ย สุุ โ ขทัั ย ธรรมาธิิ ร าช ถึึ ง สำำ�นัั ก งาน
สาธารณสุุขจัังหวััดอุุทััยธานีี คณะกรรมการพิิจารณา
จริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
อุุทััยธานีี วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2563 ICH-GCP No. 13 2563
2. ผู้้�วิิจััยทำำ�หนัังสืือถึึงสำำ�นัักงานสาธารณสุุข
อำำ�เภอหนองฉาง เพื่่อ� ขออนุุญาตเก็็บข้้อมููลการวิิจัยั ในผู้้สูู� ง
อายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้สูู� งอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี จำำ�นวน 10 ตำำ�บล
3. ผู้้� วิิ จัั ย ทำำ� การคัั ด เลืือกผู้้� ช่่ ว ยเก็็ บ ข้้อมููล
จำำ�นวน 1 คน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ขอคำำ�ยิินยอมอาสาสมััคร
และบัันทึึกข้้อมููลในแบบสอบถาม ตามการสััมภาษณ์์
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ซึ่่�งผู้้�ช่่วยวิิจััยมีีคุุณสมบััติิ คืือ มีีตำำ�แหน่่ง
เจ้้าพนัักงานทัันตสาธารณสุุข การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ทางสาธารณสุุขศาสตร์์ และประสบการณ์์ทำำ�งานไม่่ต่ำำ��
กว่่า 5 ปีี โดยผู้้�วิิจััยทำำ�การปรัับมาตรฐานผู้้�ช่่วยวิิจััยก่่อน
เก็็บข้้อมููล ด้้วยการใช้้วิิธีีจำำ�ลองสถานการณ์์เสมืือนจริิง มีี
การทบทวน และทำำ�ความเข้้าใจในการบัันทึึกข้้อมููล แล้้ว
ให้้บัันทึึกข้้อมููลในแบบสอบถาม จากนั้้�นนำำ�ผลการบัันทึึก
ข้้อมููลมาเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานอ้้างอิิง พร้้อมทั้้�งอธิิบาย
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยให้้ผู้้�ช่่วยวิิจััยทราบ แล้้วให้้บัันทึึกข้้อมููล
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ครั้้�งที่่� 2 และ 3 โดยไม่่ให้้เห็็นผลบัันทึึกครั้้�งที่่� 1 และทำำ�
การวิิเคราะห์์ Kappa เปรีียบเทีียบผลการบัันทึึกข้้อมููล
กัับมาตรฐานอ้้างอิิง ค่่าที่่�ยอมรัับคืือ 0.80-1.00
4. ผู้้� วิิ จัั ย เก็็ บ ข้้อมููลจากผู้้� สูู งอายุุ ใ นชมรม
ผู้้�สููงอายุุในแต่่ละตำำ�บล โดยชี้้�แจงรายละเอีียดในการ
เก็็บข้้อมููล และใช้้ช่่วงเวลาที่่�ชมรมผู้้�สููงอายุุมีีการประชุุม
ประจำำ� เดืือนในการขอคำำ�ยิิ น ยอมและดำำ� เนิิ น การเก็็ บ
รวบรวมข้้อมููล โดยผู้้วิ� จัิ ยั และผู้้ช่� ว่ ยเก็็บข้้อมููลเข้้าไปชี้้�แจง
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีรี ายชื่่อ� จากการสุ่่�มอย่่างมีีระบบ หลัังจาก
มีีการลงนามยิินยอมเป็็นอาสาสมััครกลุ่่�มตััวอย่่างแล้้ว
จึึงดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััว
ตามแบบสอบถาม
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การประมวลผลและการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล
ที่่�รวบรวมได้้จากแบบสอบถาม เพื่่�อหาค่่าสถิิติิ ความถี่่�
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์
ถดถอยโลจิิสติิก
ผลการวิิจััย
1. 	จากกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 294 คน พบว่่า
ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น เพศหญิิ ง ร้้อยละ 60.54 และ
เป็็นเพศชาย ร้้อยละ 39.46 มีีอายุุเฉลี่่�ย 68.67±5.00 ปีี
กลุ่่�มอายุุที่่�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุด คืือ กลุ่่�มอายุุ 66 ถึึง 71
ปีี ร้้อยละ 41.50 รองลงมาคืือ กลุ่่�มอายุุ 60 ถึึง 65 ปีี
และกลุ่่�มอายุุ 72 ถึึง 77 ปีี ร้้อยละ 32.31 และ 21.09
ตามลำำ�ดัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี ร ะดัั บ การศึึ ก ษา

ประถมศึึ ก ษา ร้้อยละ 61.90 รองลงมาคืือ ระดัั บ
มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้น และปริิ ญ ญาตรีี ห รืือสููงกว่่ า
ร้้อยละ 13.95 และ 10.21 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่
มีีสถานภาพสมรส ร้้อยละ 64.29 รองลงมาคืือ หม้้าย/
หย่่า/แยกคู่่� และโสด ร้้อยละ 22.78 และ 12.93 ตามลำำ�ดับั
ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี อ าชีี พ เกษตรกร ร้้อยละ 39.80
รองลงมาคืือ รัับจ้้างทั่่�วไป และค้้าขาย ร้้อยละ 16.67 และ
16.33 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�สููงอายุุมีีรายได้้เฉลี่่�ยของครอบครััว
ต่่อเดืือน 5,699.32±8.67 บาท โดยผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่
มีี ร ายได้้ของครอบครัั วต่่ อเดืือนน้้อยกว่่ า 5,000 บาท
ร้้อยละ 75.51 รองลงมาคืือ 5,000 – 20,000 บาท และ
มากกว่่า 20,000 บาทขึ้้�นไป ร้้อยละ 19.39 และ 5.10
ตามลำำ�ดัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี ฟัั น แท้้ที่่� ใ ช้้งานได้้
ร้้อยละ 61.22 และไม่่ มีีฟัั น ร้้อยละ 38.78 ผู้้� สูู งอายุุ
มีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้เฉลี่่�ย 9.30±8.43 ซี่่� โดยส่่วนใหญ่่
มีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้ น้้อยกว่่า 10 ซี่่� ร้้อยละ 51.36
รองลงมา คืือ 10 ถึึง 19 ซี่่� และมากกว่่า 19 ซี่่� ขึ้้�นไป
ร้้อยละ 36.05 และ 12.59 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่
ไม่่ได้้เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมในรอบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ
64.63 และเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม ร้้อยละ 35.37
2. 	ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดในการเข้้ารัับ
บริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี ในตารางที่่� 1
ดัังนี้้�

Table 1 Opinion of the elderly on marketing mix factors (n = 294)
marketing mix factor
1. product
2. price
3. place
4. promotion
5. people
6. physical characteristics
7. service process
total

comment level

𝑥̅

3.99
3.79
3.66
3.49
3.68
3.79
3.48
3.70

S.D.
0.76
0.66
0.64
0.66
0.65
0.64
0.61
0.42

interpret results
agree
agree
moderate
moderate
moderate
agree
moderate
agree
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ตามตารางที่่� 1 พบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ มีี ร ะดัั บ
ความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ในภาพรวมส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในระดัั บ มาก ( 𝑥̅̅ = 3.70,
S.D = 0.42) หากพิิจารณาเป็็นรายด้้านพบว่่าความคิิดเห็็น
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับปานกลาง ด้้านที่่�มีรี ะดัับความคิิดเห็็น
ด้้วยมากสููงสุุ ด 2 ลำำ�ดัั บ แรก คืือ 1) ด้้านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
(product) ซึ่่ง� หมายถึึง การให้้บริิการทัันตกรรมมีีคุณ
ุ ภาพ
เครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์มีมี าตรฐานและทัันสมััย (𝑥̅̅= 3.99 ,
S.D = 0.76) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่าทุุกข้้ออยู่่�ใน
ระดัับมาก ข้้อที่่�มีีระดัับความคิิดเห็็นมากสููงสุุด คืือ ได้้รัับ
การตรวจวิินิิจฉััยโรคจากทัันตบุุคลากร รองลงมา คืือ
การบริิการทัันตกรรมมีีมาตรฐานปลอดภััย และได้้รัับ
ข้้อมููลการรัักษาครบถ้้วน ตามลำำ�ดัับ และ 2) ด้้านราคา
(price) ซึ่่� ง หมายถึึ ง มีี ค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการเข้้ารัั บ บริิ ก าร
ทัันตกรรมหรืือมีีการให้้บริิการที่่�เหมาะสม ( 𝑥̅̅= 3.79,
S.D = 0.66) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่าส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในระดัับมาก ข้้อที่่�มีีระดัับความคิิดเห็็นมากสููงสุุด คืือ
การได้้รัับบริิการที่่�มีีคุุณภาพเหมาะสมกัับราคา รองลงมา
คืือ อััตราค่่าบริิการทัันตกรรมตรงตามที่่�กำำ�หนด และสิิทธิิ
การรัักษาครอบคลุุมความต้้องการ ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนด้้านที่่�มีีระดัับความคิิดเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุุด
2 ลำำ�ดัับ คืือ 1) ด้้านกระบวนการให้้บริิการ (process)

ซึ่่�งหมายถึึง ขั้้�นตอนในการเข้้ารัับบริิการ มีีความสะดวก
รวดเร็็ว (𝑥̅̅= 3.48 , S.D = 0.61) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อ
พบว่่ า ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในระดัั บ ปานกลาง ข้้อที่่� มีี ร ะดัั บ
ความคิิดเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุุดคืือ การบริิการทัันตกรรมมีี
ความสะดวกรวดเร็็ว และมีีระบบการนััดหรืือเลื่่�อนนััดที่่�ดีี
ตามลำำ�ดัับ และ 2) ด้้านส่่งเสริิมการตลาด (promotion)
ซึ่ง่� หมายถึึง การติิดต่่อสื่่อ� สาร ประชาสััมพัันธ์์ เพื่่อ� การรัับรู้้�
หรืือมีีทััศนคติิที่่�ดีี ประทัับใจต่่อสถานบริิการ (𝑥̅̅= 3.49,
S.D = 0.66) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่าส่่วนใหญ่่อยู่่�
ในระดัับปานกลาง ข้้อที่่�มีรี ะดัับความคิิดเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุดุ
คืือ การให้้ส่่วนลดสำำ�หรัับค่่าบริิการทัันตกรรม และมีีการ
ให้้บริิการผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต เช่่น บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
เกี่่� ย วกัั บ แนวทางรัั ก ษา การจองคิิ วจ ากสถานบริิ ก าร
ทัันตกรรม ตามลำำ�ดัับ
3. 	อิิทธิิพลของปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
ต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการ
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ อำำ� เภอหนองฉาง จัั ง หวัั ด
อุุทัยั ธานีี ที่่�ได้้จากแบบสอบถามนำำ�มาวิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติิ
เชิิงอนุุมาน คืือ การวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก ในตารางที่่� 2
ดัังนี้้�

Table 2 Personal factors influence marketing mix factors on dental service attendance under the
elderly health promotion project by multivariate analysis with logistic regression (n=294)
factor

number

sex
female
male
education level
primary education
middle / high school
diploma up
occupation
farmers
no occupation / housewife
pensioner
hire / business / trade

%
of service
attendance

178
116

30.90
42.24

182
68
44

25.27
35.29
77.27

117
47
19
111

25.64
36.17
89.47
36.04

dental service attendance under the elderly
crude adjusted**
95%CI p-value
OR
OR
0.063
1
1
1.64
1.75
3.15 ,0.97
0.001*
1
1
1.61
2.34
5.25 ,1.04
10.05
9.98
32.31 ,3.09
0.378
1
1
1.64
1.62
3.61 ,0.72
24.65
2.56
27.08 ,0.23
1.63
0.81
1.67 ,0.39
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Table 2 Personal factors influence marketing mix factors on dental service attendance under the
elderly health promotion project by multivariate analysis with logistic regression (n=294)
factor

number

family income per month (baht)
< 5,000
20,000 – 5,000
> 20,000
marketing mix factor

%
of service
attendance

222
57
15

28.38
49.12
86.67

dental service attendance under the elderly
crude adjusted**
95%CI p-value
OR
OR
0.908
1
1
2.44
0.87
2.16 ,0.35
16.41
1.38
17.66 ,0.11

price
1.21
1.11
1.22 ,1.00 0.049*
place
1.15
1.01
1.13 ,0.91 0.836
promotion
1.16
1.10
1.22 ,0.99 0.082
people
1.11
0.94
1.05 ,0.84 0.284
physical characteristics
1.16
1.14
1.28 ,1.02 0.023*
service process
1.24
1.18
1.32 ,1.05 0.006*
*significant at the 0.05 level.
**adjusted OR = the OR value is obtained from the most influential variables: gender, education level,
occupation, income, and marketing mix factors. (price, place, promotion, people, physical characteristics,
service process), (R2=0.266)
ตามตารางที่่� 2 จากการทดสอบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างตััวแปร พบค่่า r อยู่่�ระหว่่าง -0.007 ถึึง 0.691
ไม่่เกิิน 0.80 จึึงไม่่ทำำ�ให้้เกิิด multicollinearity ระหว่่าง
ตััวแปรอิิสระด้้วยกััน23 จึึงวิิเคราะห์์แบบ multivariate
ด้้วย logistic regression พบว่่า ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้สูู� งอายุุอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ
.05 ได้้แก่่ ระดัับการศึึกษา ปััจจััยส่่วนผสมการตลาด
ด้้านราคา ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้านกระบวนการ
ให้้บริิ ก าร โดยพบว่่ า เมื่่� อ ผู้้� สูู งอายุุ มีี ร ะดัั บ การศึึ ก ษา
อนุุปริิญญาขึ้้�นไป จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
เพิ่่�มขึ้้�น เป็็น 9.98 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีระดัับ
การศึึกษาประถมศึึกษา (adjusted OR=9.98, 95%
CI: 3.09, 32.31) รองลงมา คืือ เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับ
การศึึกษามััธยมต้้น/ปลาย จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
เพิ่่�มขึ้้�น เป็็น 2.34 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีระดัับ
การศึึกษาประถมศึึกษา (adjusted OR=2.34, 95%
CI: 1.04, 5.25) เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาด ด้้านราคาเพิ่่�มขึ้้�น

ทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้น�
1.11 เท่่า (adjusted OR=1.11, 95%CI: 1.01, 1.23)
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ส่่วนประสมการตลาด ด้้านลัักษณะทางกายภาพเพิ่่�มขึ้้�น
ทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้น�
1.14 เท่่า (adjusted OR=1.14, 95%CI: 1.02, 1.28) และ
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ส่่วนประสมการตลาด ด้้านกระบวนการให้้บริิการเพิ่่�ม
ขึ้้�นทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
เพิ่่�มขึ้้�น 1.18 เท่่า (adjusted OR=1.18, 95%CI: 1.05,
1.32) โดยความสามารถในการอธิิบายของสมการถดถอย
ได้้ร้้อยละ 26.60
ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง ร้้อยละ 60.54
และเป็็นเพศชาย ร้้อยละ 39.46 มีีอายุุเฉลี่่�ย 68.67±5.00 ปีี
กลุ่่�มอายุุที่่�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุด คืือ กลุ่่�มอายุุ 66 ถึึง 71 ปีี
ร้้อยละ 41.50 มีีระดัับการศึึกษาประถมศึึกษา ร้้อยละ
61.90 ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี ส ถานภาพสมรส ร้้อยละ
64.29 มีีอาชีีพเกษตรกร ร้้อยละ 39.80 มีีรายได้้เฉลี่่�ย
ของครอบครััวต่่อเดืือน 5,699.32±8.67 บาท มีีรายได้้
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ของครอบครัั วต่่ อ เดืือนน้้อยกว่่ า 5,000 บาท ร้้อยละ
75.51 มีีฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้ ร้้อยละ 61.22 และไม่่มีีฟััน
ร้้อยละ 38.78 ผู้้�สููงอายุุมีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้เฉลี่่�ย
9.30±8.43 ซี่่� โดยส่่วนใหญ่่มีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้
น้้อยกว่่า 10 ซี่่� ร้้อยละ 51.36 ผู้้�สููงอายุุเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมในรอบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 35.37
ความคิิดเห็็นของผู้้�สููงอายุุเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�
สููงอายุุ มีีระดัับความคิิดเห็็นเฉลี่่�ยโดยรวมเท่่ากัับ 3.70
คะแนน โดยผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่มีีระดัับความคิิดเห็็นโดย
รวมอยู่่�ในระดัับมาก ร้้อยละ 56.10 รองลงมาคืือมีีระดัับ
ความคิิดเห็็นปานกลาง ร้้อยละ 43.90
ปััจจััยที่่มี� อิี ทิ ธิิพลต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ
อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี ได้้แก่่ ปััจจััยส่่วนผสม
การตลาด ด้้านราคา ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้าน
กระบวนการให้้บริิการ โดยพบว่่า เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับ
คะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
ด้้านราคาเพิ่่�มขึ้้น� ทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น 1.11 เท่่า (adjusted OR=1.11, 95%
CI: 1.01, 1.23) เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็น
เกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด ด้้านลัั ก ษณะ
ทางกายภาพเพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับ
บริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น 1.14 เท่่า (adjusted OR=1.14,
95%CI: 1.02, 1.28) และเมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนน
ความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ด้้านกระบวนการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีี
โอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้น� 1.18 เท่่า (adjusted
OR=1.18, 95%CI: 1.05, 1.32) โดยความสามารถใน
การอธิิบายของสมการถดถอยได้้ร้้อยละ 26.60
บทวิิจารณ์์
จากผลการวิิ จัั ย พบว่่ า ความคิิ ด เห็็ น ของ
ผู้้สูู� งอายุุเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาดในการเข้้ารัับ
บริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี โดยรวมอยู่่�
ในระดัับมาก จากแนวคิิดทฤษฎีีส่่วนประสมการตลาด
ของฟิิลิิป คอตเลอร์์ 17 ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางการตลาด
เกี่่�ยวกัับธุุรกิจิ บริิการที่่�ต้้องใช้้ส่่วนประสมการตลาด (7P’s)
คืือ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ (product) ด้้านราคา (price) ด้้านช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่าย (place) ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
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(promotion) ด้้านบุุคคล (people) ด้้านลัักษณะทาง
กายภาพ (physical characteristics) ด้้านกระบวนการ
ให้้บริิการ (process)15 ซึ่่�งการศึึกษานี้้�พบว่่าปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านราคา ด้้านลัักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการให้้บริิ ก าร มีี ผ ลต่่ อ
การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้สูู� งอายุุ เมื่่อ� พิิจารณาเป็็น
รายด้้าน พบว่่า
1) 	ด้้านราคา เป็็นปััจจััยส่่วนผสมการตลาด
ด้้านที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญ ระดัั บ มาก โดยสิิ ท ธิิ ก ารรัั ก ษา
ที่่�ผู้้�สููงอายุุใช้้เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมในอำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี ร้้อยละ 72.45 คืือ สิิทธิิประกัันสุุขภาพ
ซึ่่�งปััจจุุบัันการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมในสถานบริิการ
ของรััฐตามสิิทธิิหลัักประสุุขภาพ โดยผู้้�ที่่�เข้้ารัับบริิการ
ทัั น ตกรรมพื้้� น ฐาน ได้้แก่่ ขููดหิิ น ปููน อุุ ด ฟัั น ถอนฟัั น
ใส่่ ฟัั น ปลอม ไม่่ ต้้ องจ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารทางทัั น ตกรรม
ในขณะที่่�สิทิ ธิิระบบเบิิกจ่่ายตรงที่่�เข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล ให้้สำำ�รองจ่่ายค่่า
บริิการทัันตกรรม ส่่วนผู้้สูู� งอายุุสิทิ ธิิประกัันสัังคมมีีสิทิ ธิิได้้
รัับค่่าบริิการทางการแพทย์์เท่่าที่่�จ่า่ ยจริิง 900 บาท/ครั้้ง� /ปีี
กรณีีใส่่ฟัันเทีียม มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าฟัันเทีียมเท่่าที่่�จ่่ายจริิง
ตามความจำำ�เป็็น ในวงเงิินไม่่เกิิน 1,500 บาท ซึ่ง่� ผู้้สูู� งอายุุ
ที่่�เข้้าร่่วมการวิิจัยั ส่่วนใหญ่่ทราบสิิทธิิการรัักษาของตนเอง
เนื่่�องจากเป็็นสมาชิิกในชมรมผู้้�สููงอายุุ ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมในชมรม
ผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งหมด 10 ตำำ�บลและได้้รัับการชี้้�แจงเรื่่�องราคา
ค่่ า ใช้้จ่่ า ยทางทัั น ตกรรมตามสิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานดัั ง กล่่ า ว
จากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในพื้้�นที่่�แล้้ว จึึงมีีความเป็็นไป
ได้้ที่่�ผู้้�สููงอายุุจะเปรีียบเทีียบราคาหรืือค่่าใช้้จ่่ายในการ
เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมระหว่่างสถานบริิการทัันตกรรม
ของรััฐตามสิิทธิิต่่างๆ หรืือเปรีียบเทีียบระหว่่างสถาน
บริิการฯ ของรััฐและเอกชน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการศึึกษา
ของปรีี ช ญาพร ศรีี สุุ พัั ฒ น์์ 24 เกี่่� ย วกัั บ ความสำำ�คัั ญ
ของปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดที่่� มีี ผ ลต่่ อ พฤติิ ก รรม
การเลืือกใช้้บริิการทัันตกรรม ที่่�พบว่่าผู้้ต� อบแบบสอบถาม
ให้้ความสำำ�คััญด้้านราคามากที่่�สุุด คืือการแจ้้งให้้ผู้้�เข้้า
รัับบริิการทัันตกรรมทราบล่่วงหน้้าเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�ม
เติิมแต่่ละครั้้�ง และสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของวริิศา
พานิิชเกรีียงไกร และคณะ11 พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้ใช้้
สิิทธิิตามสวััสดิิการในการรัับบริิการทัันตกรรม ส่่วนใหญ่่
กลัั วต้้ องเสีี ย ค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการรัั บ บริิ ก าร อาจเนื่่� อ ง
ด้้วยผู้้�สููงอายุุมีีฐานะทางเศรษฐกิิจต่ำำ�� มีีต้้นทุุนในการไป
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รัับบริิการสุุขภาพสููง มีีค่่าเดิินทาง และไม่่สามารถเดิิน
ทางมารัับบริิการด้้วยตนเอง ต้้องมีีลููกหลานพามา ทำำ�ให้้
ต้้องมีีค่า่ เสีียโอกาสจากการลางาน ซึ่่ง� เป็็นข้้อจำำ�กัดั ที่่�ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมได้้13
2)	ด้้านลัักษณะทางกายภาพ พบว่่า อาคาร
สถานที่่� ภ ายในห้้องทัั น ตกรรม สะอาด ปลอดโปร่่ ง
อากาศถ่่ายเทสะดวก พื้้�นที่่�สำำ�หรัับให้้บริิการทัันตกรรม
กว้้างขวาง มีีที่่นั่่� ง� รอตรวจเพีียงพอ เป็็นปััจจััยส่่วนผสมการ
ตลาดด้้านที่่�ให้้ความสำำ�คััญระดัับมาก อาจเพราะสถาน
บริิการทัันตกรรมของโรงพยาบาลชุุมชน และโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลเน้้นโครงสร้้างอาคารและมาตรฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมภายในห้้องทัันตกรรมให้้สะอาด ปลอดเชื้อ้�
ปลอดโปร่่งอากาศถ่่ายเทได้้ดีี พื้้�นที่่�สำำ�หรัับใช้้สอยเน้้น
ให้้บริิการได้้สะดวก ภายนอกห้้องจััดเก้้าอี้้�สำำ�หรัับนั่่�งรอ
ตรวจไว้้ให้้เพีียงพอสำำ�หรัับผู้้�เข้้ารัับบริิการ โดยทีีมตรวจ
ประเมิินจะทำำ�การตรวจผลการปฏิิบัติั งิ านและสิ่่�งแวดล้้อม
ภายในห้้องทัันตกรรม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ
ช่่อผกา รัักยงค์์25 ที่่�พบว่่าปััจจััย ส่่วนประสมการตลาด
ด้้านลัั ก ษณะทางกายภาพ มีี ผ ลต่่ อ พึึ ง พอใจในการ
ใช้้บริิการโรงพยาบาลประกัันสัังคมในเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล แต่่แตกต่่างจากผลการวิิจััยของสมปอง
ประดัับมุุข21 ที่่�พบว่่าปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
ด้้ า น ลัั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ปัั จ จัั ย ด้้ า น ลัั ก ษ ณ ะ
ทางกายภาพไม่่ มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจเลืือกใช้้บริิ ก าร
โรงพยาบาลศููนย์์ ก ารแพทย์์ ฯ ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่�มผู้้� รัั บ บริิ ก าร
ที่่�ชำำ�ระด้้วยเงิินสด
3)	ด้้านกระบวนการให้้บริิ ก าร พบว่่ า
การทำำ� งานของเจ้้าหน้้าที่่� เ ป็็ น ระบบมีี ก ารแบ่่ ง หน้้าที่่�
กัันชััดเจน และมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไว้้คอยบริิการ
เป็็นปััจจััยส่่วนผสมการตลาดด้้านที่่�ให้้ความสำำ�คััญระดัับ
มาก หากเจ้้าหน้้าที่่�มีีการทำำ�งานที่่�แบ่่งหน้้าที่่�กัันอย่่าง
เป็็นระบบแล้้ว กระบวนการให้้บริิการทัันตกรรมจะทำำ�ให้้
การบริิการมีีความรวดเร็็ว ลดระยะเวลารอคอย ผู้้�เข้้ารัับ
บริิการไม่่เกิิดความเบื่่�อหน่่ายในการเข้้ารัับบริิการ และใน
ส่่วนที่่�สถานบริิการมีีสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกไว้้คอยบริิการ
ระหว่่างการรอรัับบริิการ ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดความประทัับใจ
ในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมมากขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ผลการวิิจััยของปรีีชญาพร ศรีีสุุพััฒน์์24 ผลการวิิจััยเกี่่�ยว
กัับความสำำ�คััญต่่อปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
ที่่�มีผี ลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกใช้้บริิการด้้านทัันตกรรม ที่่�พบ
ว่่าผู้้�ตอบแบบสอบถามให้้ความสำำ�คััญด้้านกระบวนการ

ให้้บริิการมากที่่�สุุด และสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ
ปิิยดาว กิิจบำำ�เพ็็ญ26 พบว่่าปััจจััยส่่วนประสมทางการตลาด
ด้้านกระบวนการ มีีผลต่่อการตััดสิินใจและความพึึงพอใจ
เลืือกใช้้บริิการคลิินิกิ ทัันตกรรม เกี่่�ยวกัับระบบคิิวในการให้้
บริิการตามลำำ�ดับั ก่่อนหลัังอย่่างชััดเจน และสอดคล้้องกัับ
ผลการวิิจัยั ของช่่อผกา รัักยงค์์25 ที่่�พบว่่าปััจจััยส่่วนประสม
การตลาดในด้้านกระบวนการให้้บริิ ก ารมีี ผ ลต่่ อ
ความพึึงพอใจในการใช้้บริิการโรงพยาบาลประกัันสัังคม
ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
นอกจากนั้้�นณััฐฐา เสวกวิิหารีี27 และปรีีชญาพร
ศรีีสุพัุ ฒ
ั น์์24 พบว่่าเมื่่อ� คะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ส่่วนประสมการตลาดในด้้านลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านกระบวนการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น� จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นการยืืนยัันปััจจััยส่่วนประสม
การตลาดทั้้�ง 2 ด้้านดัังกล่่าวที่่�สถานบริิการทัันตกรรม
ต้้องให้้ความสำำ�คััญมากขึ้้�น
สำำ� หรัั บ ปัั จ จัั ย ที่่� ยัั ง ไม่่ พ บความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการ
ส่่ งเสริิ มสุุ ขภาพผู้้� สูู งอายุุ ใ นงานวิิ จัั ยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ เพศ
อายุุ อาชีี พ รายได้้ และปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการ
ส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ควรมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป เนื่่�องจากในการศึึกษาครั้้�งนี้้�กลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััยนี้้�จำำ�กััดเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ที่่�อ่่านออกเขีียนได้้และเข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�สููงอายุุ แต่่ผลการวิิจััยที่่�ผ่่านมาพบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้
รัับการศึึกษามีีปััญหาในการอ่่านออกเขีียนได้้เป็็นปััจจััย
ที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม28 ซึ่่ง� หาก
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความหลากหลายมากขึ้้�น ผลการวิิจััยที่่�
ได้้อาจเปลี่่�ยนแปลงไปหรืือมีีความแตกต่่างจากการวิิจััย
ในครั้้� ง นี้้� อย่่ า งไรก็็ ต ามงานวิิ จัั ย นี้้� ไ ด้้ข้้อมููลจากการ
สัั ม ภาษณ์์ ที่่� ค รบถ้้วนอัั น เนื่่� อ งจากกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งเป็็ น
ผู้้� สูู งอายุุ ติิ ด สัั ง คม และเป็็ น สมาชิิ ก ในชมรมผู้้� สูู งอายุุ
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันภาวะสมอง
เสื่่อ� มในชมรมผู้้สูู� งอายุุ ที่่�อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทัยั ธานีี
จััดทำำ�ขึ้้�น
บทสรุุป

ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดด้้านราคา
ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้านกระบวนการให้้บริิการ
มีี อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ
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ในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี หากสถานบริิการทางทัันตกรรมของรััฐ
มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดทั้้� ง 3 ด้้าน
ดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้โอกาสของการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ให้้กัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ
เพิ่่�มขึ้้�นได้้
เอกสารอ้้างอิิง
1.	ปราโมทย์์ ประสาทกุุล. สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุไทย
พ.ศ. 2560. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและ
พััฒนาผู้้�สููงอายุุไทย; 2561.
2. กองบรรณาธิิ ก าร. สารจาก บก: ภาครัั ฐ กัั บ
การเตรีียมความพร้้อมเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย. วารสาร
ข้้าราชการ. 2561;60(4):2.
3.	ชมนภััส วัังแก้้ว. หลัักสููงวััย‘ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึมึ เศร้้า
กิินข้้าวอร่่อย. [ออนไลน์์] 4 เมษายน 2562. [อ้้างเมื่่อ�
14 มกราคม 2564]. จาก: https://www.thaihealth.
or.th/Content/482824.	วีี ร พล กิิ ต ติิ พิิ บูู ลย์์ , นิิ ธิิ รัั ต น์์ บุุ ญ ตานนท์์ .
การพัั ฒ นารููปแบบการคัั ด กรองและส่่ ง เสริิ ม สุุ ข
ภาวะเพื่่�อป้้องกัันการเข้้าสู่่�ภาวะพึ่่�งพิิงของผู้้�สููงอายุุ
ตามแนวคิิด “ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึมึ เศร้้า กิินข้้าวอร่่อย”.
วารสารศููนย์์อนามััยที่่� 9. 2563; 14(34):158-170.
5. กลุ่่�มบริิหารยุุทธศาสตร์์ สำำ�นัักทัันตสาธารณสุุข.
แนวทางการดำำ�เนิินงานทัันตสาธารณสุุข ประจำำ�ปีี
2562. นนทบุุรีี: กรมอนามััย; 2561.
6. Braimoh OB, Alade GO. Oral health-related
quality of life and associated factors of elderly
population in Port Harcourt, Nigeria. Saudi J
Oral Sci. 2019;6(1):18-24.
7. Ahmad A, Al-Qarni A, Alsharqi O, Qalai D,
Kadi N. The impact of marketing mix strategy
on hospitals performance measured by
patient satisfaction: an empirical investigation
on Jeddah Private Sector Hospital senior
managers perspective. Int J Market Stud.
2013;5(6):210–227.

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(87-97)
8.

Lin S-M. Marketing mix (7P) and
performance assessment of western fast
food industry in Taiwan: An application by
associating DEMATEL and ANP. Afr J Bus
Manage. 2011;5(26):10634–10644.
doi:10.5897/AJBM11.894.
9. Parmar G, Pandya V. A Systematic review
of VM scheduling schemes for energy
optimization in cloud environment. Int J Adv
Res Comp Sci Manage. 2015;3(6):44–49.
10.	วรารััตน์์ ใจชื่่น� . การเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมประเภท
ต่่ า งๆ ของประชากรไทย. วารสารวิิ จัั ย ระบบ
สาธารณสุุข. 2561;12(4): 636-644.
11.	วริิ ศ า พานิิ ช เกรีี ย งไกร, อัั ง คณา สมนัั ส ทวีี ชัั ย ,
กััญจนา ติิษยาธิิคม, สุุพล ลิิมวััฒนานนท์์, จุุฬาภรณ์์
ลิิ ม วัั ฒ นานนท์์ . การใช้้บริิ ก ารทัั น ตกรรมของ
ประชาชนไทย:ผลจากการสำำ�รวจ อนามัั ย และ
สวัั ส ดิิ ก าร พ.ศ. 2558. วารสารวิิ จัั ย ระบบ
สาธารณสุุข. 2560;11(2), 170-181.
12.	สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุทััยธานีี. รายงาน
สภาวะสุุขภาพช่่องปากจัังหวััดอุุทัยั ธานีี. [ออนไลน์์]
20 เมษายน 2561 [อ้้างเมื่่�อ 12 เมษายน 2563].
จาก: https://uti.hdc.moph.go.th/hdc/reports/
page.php?cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5
13.	ปริิตตา หวัังเกีียรติิ. บริิการทัันตกรรมไทย ไม่่เป็็น
ธรรม ต่่างสิิทธิิ ต่่างฐานะ สุุขภาพช่่องปากไม่่เท่่า
กััน.[ออนไลน์์] 12 มีีนาคม 2563 [อ้้างเมื่่�อ 27
มิิถุุนายน 2564]. จาก: https://www.hfocus.org/
content/2020/03/18668
14.	สำำ�นัั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุุ ข อำำ� เ ภ อ ห น อ ง ฉ า ง
จัั ง หวัั ด อุุ ทัั ย ธานีี . รายงานสภาวะสุุ ข ภาพ
อำำ�เภอหนองฉาง. [ออนไลน์์] 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561
[อ้้างเมื่่�อ 18 พฤษภาคม 2563]. จาก: https://
www.nongchanghealth.com/about/document/
strategicplan.pdf

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(87-97)
15.	จิิรารััตน์์ ปุุญญฤทธิ์์�. ส่่วนประสมทางการตลาด
และคุุ ณ ค่่ า ตราสิิ น ค้้าที่่� มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจ
ซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก ลุ่่�มเอจล็็ อ คของผู้้� แ ทนจำำ� หน่่ า ย
บริิษััท นูู สกิิน เอ็็นเตอร์์ไพร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สาขากรุุงเทพมหานคร. [การศึึกษาอิิสระปริิญญา
บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ].
กรุุงเทพ: บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ;
2559.
16.	วััจนารััตน์์ สานุุการ. แนวทางการส่่งเสริิมการตลาด
บริิ ก ารแผนกผู้้� ป่่ ว ยนอก โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชสว่่างแดนดิิน. [วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญา
รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชานโยบาย
สาธารณะและการจัั ด การภาครัั ฐ ]. นครปฐม:
คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล; 2558.
17. Kotler P, Keller KL. Marketing management
14th ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice
Hall; 2012.
18. กนกวรรณ พัั ฒ นกิิ จจ ารัั ก ษ์์ . ความคิิ ด เห็็ น ต่่ อ
ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดของผู้้� ม ารัั บ บริิ ก าร
ทัั น ตกรรม ในโรงพยาบาลพยุุ ห ะคีี รีี จัั ง หวัั ด
นครสวรรค์์. [วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ]. ปทุุมธานีี:
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช; 2555.
19. Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. OpenEpi:
open source epidemiologic statistics for public
health, version 2.3.1 – ScienceOpen [Internet].
2013 [cited 2020 Apr 12]. Available from:
https://www.openepi.com/ Menu/OE_Menu.
htm
20. OpenEpi, Version 3.01, open source calculator-SSPropor. สถิิติิระบาดวิิทยาโอเพนซอร์์ซ
สำำ�หรัับการสาธารณสุุข. [Internet]. 2013 [cited
2020 Apr 12]. Available from: https://www.
openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm
21. สมปอง ประดัับมุุข. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจ
ด้้านส่่วนประสมการตลาดบริิการ 7P’s ของผู้้�ใช้้
บริิการโรงพยาบาลศููนย์์การแพทย์์ สมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี. [วิิทยานิิพนธ์์
ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการ
ตลาด]. ปทุุมธานีี: คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี; 2562.

97
22. Best JW. Research in education. 3 rd ed. New
Jersey: Prentice Hall ; 1977.
23. Stevens J. Applied multivariate statistics for
the social sciences. 3rd ed. Mahwah, N.J. :
Lawrence Erlbaum Associates; 1996.
24.	ปรีีชญาพร ศรีีสุพัุ ฒ
ั น์์. ปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
บริิ ก ารที่่� มีี ผ ลต่่ อ พฤติิ ก รรมการเลืือกใช้้บริิ ก าร
ด้้านทัันตกรรมกรณีีศึึกษา คลิินิิกทัันตกรรมพิิเศษ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น.
[รายงานการศึึ ก ษาอิิ ส ระปริิ ญ ญาการจัั ด การ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์]. ขอนแก่่น:
คณะวิิ ท ยาการจัั ด การ มหาวิิ ท ยาลัั ย ขอนแก่่ น ;
2558.
25.	ช่่อผกา รัักยงค์์. ความพึึงพอใจในการใช้้บริิการ
โรงพยาบาลประกัันสัังคมในเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมลฑล. [วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ]. นครปฐม:
คณะวิิ ท ยาการจัั ด การ มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ
นครปฐม; 2558
26.	ปิิ ย ดาว กิิ จบำำ� เพ็็ ญ . ปัั จ จัั ย ส่่ ว นบุุ ค คลที่่� มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ส่่ ว นประสมทางการตลาด
ของคลิิ นิิ ก ทัั น ตกรรม โรงพยาบาลลานสกา
อำำ� เภอลานสกา จัั ง หวัั ด นครศรีี ธรร มราช.
[ ก า รค้้ น ค ว้้ า อิิ ส ร ะ ปริิ ญ ญ า บ ริิ ห า รธุุ รกิิ จ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ]. กรุุงเทพฯ :
คณะบริิหารธุุรกิจิ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง; 2561.
27.	ณััฐฐา เสวกวิิหารีี. ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความพึึงพอใจ
ในการใช้้บริิ ก ารโรงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี . [การ
ค้้นคว้้าอิิสระปริิญญาบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต].
กรุุ ง เทพฯ: คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์; 2560.
28.	สุุภาพร แสงอ่่วม,นิิทรา กิิจธีีระวุุฒิิวงษ์์, ภููดิิท เตชา
ติิวัฒ
ั น์์, ชญานิินท์์,ประทุุมสููตร, กัันยารััตน์์ คอวนิิช.
ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมของ
ผู้้�สููงอายุุในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ประเทศไทย.
เชีียงใหม่่ทัันตแพทยสาร. 2558; 36 (1): 53-61

